
Agenda 
Anleggskommiteen i NLF 

 

Tid: 19/8-2021 kl 1900 

 

Sted: Teams videokonferanse   

 

 

Innkalte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR 

Pål S Vindfallet (PV)  Mikro 

Atle Klungrehaug (AK) Modell 

Arild Solbakken (MS) Ballong 

Ramsy Suleiman (RS) Fallskjerm 

Ulf Bjørtomt (UB)  Motor 

Håvard Gangsås (HG) Seilfly  

Jon Gunnar Wold (JGW) NLF 

John Eirik Laupsa (JEL) NLF 

Lars Øyno   (LØ) Leder,referent 

 

Oppmøtte deltakere  

Frode Graff (FG)  HG/PG/SR 

Atle Klungrehaug (AK) Modell 

Håvard Gangsås (HG) Seilfly  

Jon Gunnar Wold (JGW) NLF 

Lars Øyno   (LØ) Leder, referent 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda: 

1. Godkjenning av agenda og innkalling     LØ 

2. Referat fra forrige møte       LØ  

3. Kartlegging av NLFs anlegg.      Alle 

4. Modellbanen på Sørlandet  .     JGW 

5. Starmoen modellbane       JGW 

6. GodeIdrettsanlegg.no       JGW  

7. Innkommende saker fra deltakerne     Alle 

8. Innkommende saker fra administrasjonen    JEL 

9. Tidspunkt nytt møte       Alle 

 

  



1. Godkjenning av agenda og innkalling      

Agendaen og innkallingen ble godkjent 

 

 

2. Referat fra forrige møte 

Referatet fra 10/5-21 ble gjennomgått og godkjent 

 

   

3. Kartlegging av NLFs anlegg 

Atle hadde gjort et stunt på modellflyplasser før sommeren. Det tok imidlertid tid, 

da det ble lange telefonsamtaler. Han fortsetter med arbeidet utover høsten. 

HG/PG vurderer videre hvordan de skal passe inn i dette opplegget. Arbeidet innen 

de øvrige seksjonene var ikke kommet lenger siden forrige møte. 

Man ble enige om følgende arbeid for å lukke det resterende arbeidet: 

 

• PV: Ringer de få gjenværende merket rødt og blått på lista for å fullføre.  

• Den nye seksjonslederen får i oppdrag å ringe de resterende for Motorfly. 

JGW koordinerer.  

• AK koordinererer med JGW, og ringer de resterende på modellfly sin liste 

utover høsten.   

• HG ringer de resterende på fallskjerm sin liste utover høsten.   

• AK avklarer om andre spørsmål er relevante, evnt om HG/PG skal holdes 

utenfor undersøkelsen.  

 

 

4. Modellbanen på Sørlandet 

Plassen ligger på Fredsmyr, og er et gammelt skytefelt. Området kan ikke brukes 

til noe annet, og er nærmest perfekt egnet til modellflyplass. Det er brukt 1.2 – 1.3 

mill NOK på plassen. Nå er det imidlertid intern strid i klubben, der noen 

medlemmer stiller spørsmål til pengebruken og klubbens økonomiske situasjon. 

Det har tilspisset seg såpass at NLF har ekskludert en av medlemmene for sjikane. 

Saken er midt i  sin krise, og anleggskommiteen har lite å bidra med i saken i dag. 

Saken håndteres av formannen i idrettskretsen, og NLF har en støttefunksjon. Det 

er imidlertid store sjanser for at  mye lærdom kan trekkes fra denne saken når 

støvet har lagt seg og saken avklart. JGW vil orientere komiteen videre i denne 

saken. 

 

 

5. Starmoen modellbane 

Her er det etterhvert i bruk veldig store modeller i IMAC-klassen. 

Modellflyplassen ligger integrert i bil-banen, og det er blitt vanskelig å operere 

sammen pga stor aktivitet i begge leire. Man har begynt å se på å flytte banen 

lenger sør, og man ser på mulige synergier med fullsize-seilfly. 

 

 

  



 

6. GodeIdrettsanlegg.no 

Ideen med GodeIdrettsanlegg.no er at kommunalt ansatte skal ha et sted der de kan 

lære hva som kreves av idrettsanlegg, også innen luftsport. Man ser for seg 2-3 

linjer om krav til anleggene, samt et bilde eller to av et typisk anlegg.  

Beslutning:  

• JGW setter opp en mal for innspill til GodeIdrettsanlegg.no 

• Hver enkelt medlem i komiteen fyller inn for «sin» seksjon 

• Teksten sendes til Lars og JGW som deretter syr dette sammen til en felles 

produkt. 

  

7. Innkommende saker fra deltakerne:  Intet 

 

8. Innkommende saker fra administrasjonen:  Intet 

 

9. Tidspunkt nytt møte: 

Neste møte blir 1/11-2021. 

 
 

 

 


